
1.   ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1605 - 
210624 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6o 
(κατ.τουρισμός) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση και Λειτουργίες Υποδοχής  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 1 Θ, 3 Ε 5 

ΣΥΝΟΛΟ 4 5 

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ και στην ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

NAI  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=314 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να 

εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν και θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες που σε 

συνδυασμό με την ταξινόμηση κατά Bloom τα μαθησιακά αποτελέσματα αναλύονται ως 

ακολούθως: 

Γνώσεις 

1. ΓΝΩΣΗ: Περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργίες διοίκησης και οργάνωσης του τμήματος της 

υποδοχής μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, ενώ προσδιορίζονται οι κρατήσεις δωματίων, οι 

διαδικασίες άφιξης, παραμονής και αναχώρησης των πελατών σε συνεργασία με το τμήμα 

οροφοκομίας και συντήρησης. Συνδυάζεται η δυνατότητα εκμάθησης όλων των παραπάνω 

λειτουργιών μέσα από εξειδικευμένα ξενοδοχειακά προγράμματα σε Η/Υ αποκτώντας 

ικανοποιητική γνώση χειρισμού αυτών. 

2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: Εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται καταστάσεις κρίσεων όπως αυτές της 

υπερπληρότητας ενός ξενοδοχείου. 



 

Δεξιότητες 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ταξινομούνται οι τιμοκατάλογοι ανά τομέα αγοράς. Εξετάζονται και υπολογίζονται 

με απόλυτη ακρίβεια οι οικονομικές συναλλαγές κατά την διάρκεια παραμονής των πελατών έως 

και την στιγμή έκδοσης του νόμιμου παραστατικού κατά την αναχώρηση του πελάτη. Υπολογίζει 

τις οφειλές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ: Συνδυάζεται εσωτερικός έλεγχος τόσο στις χρεωστικές όσο και στις μετρητοίς 

καταχωρίσεις. Αναλύονται τα έσοδα και αναπτύσσονται στατιστικά στοιχεία του καταλύματος σε 

συνδυασμό με τον ορθό έλεγχο των δεδομένων στο τέλος της κάθε ημέρας. 

5. ΣΥΝΘΕΣΗ: Προτείνονται οι απαραίτητες συνεργασίες μεταξύ του προσωπικού του ιδίου 

τμήματος καθώς και των υπόλοιπων τμημάτων της επιχείρησης. Δημιουργούνται και 

εφαρμόζονται νέες υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου συμβάλλοντας στην ικανοποίηση των 

πελατών. 

Ικανότητες 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Αξιολογεί τις μεθόδους για την παροχή ασφάλειας στους πελάτες και 

τοπροσωπικό του καταλύματος. Συγκρίνει δεδομένα παροχής υπηρεσιών και συμπεραίνει νέες 

μεθόδους για την διατήρηση και αναβάθμιση τους. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 
 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 

 

 

 

 



 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.Ξενοδοχειακη Βιομηχανία 

2.Τομεας Δωματίων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

3.Τμημα Υποδοχής 

4.Κρατησεις 

5.Πωλησεις 

6.Αφιξεις 

7.Παρεχομενες Υπηρεσίες 

8.Φιλοξενία 

9.Αναχωρησεις 

10.Λειτουργιες Ταμείου 

11. Ανάλυση εσόδων και στατιστικών στοιχείων 

12. Ασφάλεια του Ξενοδοχείου 

13.Μανατζμεντ Υποδοχής 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο και στη θεωρία και στο εργαστήριο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη θεωρία, στο εργαστήριο και στην 

επικοινωνία με τους φοιτητές.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  13 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
σε Η/Υ με ξενοδοχειακά 
προγράμματα και χρήση 
διαδικτύου. 

39 

Σεμινάρια 20 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 42 

Φροντιστήριο 36 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και στην 

αγγλική για τους φοιτητές Erasmus. 

Στη θεωρία με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και 

πολλαπλής επιλογής στο τέλος του εξαμήνου. 

Στο εργαστήριο με ασκήσεις πράξεων σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο 

τέλος εξαμήνου.  

Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να δουν τις σωστές 

απαντήσεις και να διασταυρώσουν την ορθότητα της 

βαθμολόγησής τους στην ηλεκτρονική σελίδα του 

μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Front Office Management, Θεοχάρης Ν, 2012  

Διοίκηση Τομέα δωματίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, Θεοχάρης Ν, 2016.   

Hotel management and operations, Denney G. Rutherford, Michael J. O'Fallon,  

John Wiley and Sons, 2010 

Foundations of lodging management, David K. Hayes, Jack D. Ninemeier, Pearson/Prentice Hall, 2005 

Hotel Operations Management, Hayes, D. & Ninemeier, J. (2004), New Jersey: Prentice Hall 

Managing Front Office Operations, Michael L. Kasavana and Richard M. Brooks 

Hotel and Lodging Management: An Introduction, 2nd Edition, Alan T. Stutts, James Wortman, 2005 

Front Office Operations, Dix Colin and Baird Chris 

Front Office, Abbott Peter – Lewry Sue 

Rooms at the Inn: Front Office Operations & Administration, Foster Denis 

Hotel Front Office Management, James A. Bardi 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 

 http://www.grhotels.gr/GR/Pages/default.aspx (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας) 

 http://www.sete.gr/ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) 

 http://greektourismblog.com/ (Το blog του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) 

 http://www.grhotels.gr/ (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, ΙΤΕΠ) 

 http://www.hotelwalker.gr/ (Οδηγός Ξενοδοχειακών Πληροφοριών) 

 http://www.traveldailynews.gr/ (Ηλεκτρονική Τουριστική Εφημερίδα) 

 http://www.touristiki-agora.gr/ (Τουριστικό Περιοδικό) 

 http://www.lhw.com/ (Leading Hotels of the World) 

 http://www.slh.com/ (Small Leading Hotels of the World) 

 http://www.preferredhotels.com/ (Preferred Hotels and Resorts) 

 http://www.hots-simulation.com/ (simulation based on the management of a large hotel) 

 http://www.hotelschool.cornell.edu/research/chr/ (The Center for Hospitality Research of the 
Cornell University) 

 http://www.lhonline.com (Lodging Hospitality: ideas for hotel developers and operators) 

 http://www.hotelmotel.com (Hotel and Motel Management) 

 http://www.pkfc.com (Hospitality Research Company) 

 http://www.hotelmule.com (On-line community for hospitality and tourism industry professionals) 

http://www.grhotels.gr/GR/Pages/default.aspx
http://www.sete.gr/
http://greektourismblog.com/
http://www.grhotels.gr/
http://www.hotelwalker.gr/
http://www.traveldailynews.gr/
http://www.touristiki-agora.gr/
http://www.lhw.com/
http://www.slh.com/
http://www.preferredhotels.com/
http://www.hots-simulation.com/
http://www.hotelschool.cornell.edu/research/chr/
http://www.lhonline.com/
http://www.hotelmotel.com/
http://www.pkfc.com/
http://www.hotelmule.com/

